
 جهاز التشخيص

 

 
الطرق الحديثة للرعاية الصحية تتطلب السيطرة المنتظمة على الصحة. ذلك هو السبب فى ظهور  

العديد من اجهزة االختبار فى بيوتنا كان أولهم مقياس الحرارة، واآلن لدينا أجهزة أكثر تعقيدا  
 .الستخدامها في المنزل، مثل قياس السكر فى الدم

 .هو اول جهاز تشخيصي سهل االستخدام ال يتطلب دكتور  Rofes E01C جهاز
 .بل هو جهاز صغير يمكن ان يتصل بأجهزة الكمبيوتر والجواالت

هذا الجهاز صمم ليتيح لك متابعة صحتك وصحة عائلتك بشكل منتظم يسمح لك باالكتشاف المبكر  
 .الى الطبيب فى الوقت المناسبللمشاكل الصحية التى تسبب االمراض وتجنبها, وتمكنك من الذهاب 

  

 



 مميزات المنتج 

 خيارات الستخدام الجهاز 
 . يمكن اختبار مجموعة من األشخاص )بما في ذلك أفراد العائلة( 

 . التحقق من فعالية األدوية المستخدمة للشخص المختبر
 . التحقق من اثر تغيير ظروف البيئة والمناخ على الحالة

 .الرياضة على الجسمتقييم تأثير ممارسة 
 رعاية عائلتك 

 . جهاز الروفس يسمح لك لمراقبة صحة عائلتك

 

 العالج في الوقت المناسب
باستخدام جهاز الروفس سوف تكتشف المرض "أعراض المرض " قبل حدوثه, عادة ما تحدث  

 .األعراض في وقت يكون فيه من المهم بالفعل رؤية الطبيب 

 

 المكمالت الغذائية
اقبة فعالية أي المكمالت الغذائية التي تأخذها بمقارنة الحالة العامة قبل وبعد أخذ المكمالت يمكنك مر

 .من خالل السجل الصحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تأثيرات المنتج 

 

 

 تج نكيفية استخدام الم 

 كيفية استخدام الجهاز 
 .كل البرامج والتعليمات الخاصة باالستخدام ستكون مرفقة مع الجهاز

التعليمات سوف تفهم طريقة استخدام الجهاز ويمكن أن تبدأ االختبار , النتائج ستكون جاهزة باتباع 
 .خالل ثالث دقائق

 

 



 
rofes يمكن توصيله إلى جهاز كمبيوتر باستخدام ويندوزxp  10/ 7/8او انظمة تشغيل ويندوز  ، 

 :فني التاليأو باستخدام نظام التشغيل أند رويد "المحمول" مع التاكد من وجود الدعم ال
 4,2اصدار اند رويد وال يكون اقل من 

 بوصات   7حجم الشاشة ال يكون أصغر من 
 .OTG التابلت ويشترط دعم

 فكرة عمل جهاز الروفس 
بعد ارتداء الجهاز في معصم اليد اليسرى وتشغيل الجهاز يقوم الجهاز بأرسال اشارة كهربائية  

التي تقع في معصم اليد اليسرى ثم يقوم بتسجيل   MS- 7 ضعيفة من خالل النقطة النشطة بيولوجيا 
 . استجابة الجسم للنبضات المرسلة وعرض التقرير الصحي للحالة 

 


